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Apie projektą
Šiame naudotojo vadove pateikiame informaciją apie atliekoms rūšiuoti 
naudojamus simbolius ir atliekų ženklinimo sistemą. Ši sistema naudojama 
surenkant mišrias komunalines bei išrūšiuotas atliekas, taip pat atliekų tvarkymo 
centruose. 

Atlikusi šalyje atliekoms ženklinti naudojamų simbolių analizę VŠĮ „Mes Darom“ 
kartu su projekto partneriais – Aplinkos ministerija, Šiaurės ministrų tarybos biuru 
Lietuvoje – parengė atliekų ženklinimo sistemos (piktogramų) aprašymą bei 
terminų sąvadą, remiantis Danijos bei Švedijos patirtimi.

Šios sistemos paskirtis – palengvinti atliekų tvarkymą tiek privatiems asmenims, 
tiek įmonėms bei organizacijoms. Naudodami vieningą simbolių ir ženklų sistemą 
Šiaurės šalių regione galime pasiekti geresnių rezultatų atliekų perdirbimo srityje. 
Savivaldybių įmonės ir gamintojai šią sistemą gali naudoti nemokamai. Kaip ir 
Šiaurės šalyse (Danijoje, Švedijoje, Suomijoje), paliekama laisvė nuspręsti, ar 
pageidaujate naudoti šią sistemą, taip pat kada ją įdiegti. Danijoje piktogramų 
sėkmingai naudojama nuo 2017 m. Kitos Šiaurės Europos šalys naudoja arba 
planuoja įgyvendinti panašias atliekų ženklinimo sistemas. Taigi ši sistema taip pat 
yra naudinga įmonėms, parduodančioms ar tiekiančioms prekes Šiaurės Europoje, 
nes sudaro galimybę ženklinti pakuotes ir gaminius simboliais, naudojamais šio 
regiono šalyse.

Nesvarbu, kur ši sistema naudojama – vieningas atliekų ženklinimas skatina 
gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas. O tai, savo ruožtu, prisideda prie žiedinės 
ekonomikos kūrimo. Šiame naudotojo vadove rasite daugiau informacijos apie 
naująją atliekų ženklinimo sistemą, simbolius, spalvinius kodus ir piktogramas bei 
tinkamą sistemos naudojimą.

Projekto vykdytojai:
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Apžvalga
Atliekų kategorijos
Atliekų ženklinimo (piktogramų) sistema apima 12 
atliekų kategorijų, kurios ženklinamos skirtingomis 
spalvomis. Dalis šių atliekų surenkamos naudojant 
rūšiavimo konteinerius gyvenamųjų namų rajonuose, 
verslo centruose, kita dalis – naudojama tik 
specializuotose atliekų tvarkymo centrų aikštelėse. 

ŽALIOSIOS
ATLIEKOS

MAISTO
ATLIEKOS

TEKSTILĖ
POPIERIUS IR 
KARTONAS STIKLAS

METALAS
STATYBINĖS
MEDŽIAGOS

PAVOJINGOS
ATLIEKOS

ELEKTRONIKOS 
ATLIEKOS

STATYBINĖS 
MEDŽIAGOS

KOMBINUOTA 
PAKUOTĖ

PAKARTOTINIS 
PANAUDOJIMAS
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Apžvalga
Atliekų kategorijų simboliai
12 atliekų kategorijų naudojami 32 simboliai, kurių kiekvieną sudaro trys elementai: spalva, simbolis ir atliekų kategorijos pavadinimas.

Rūšiuojant, plastikinės pakuotės skirstomos į kieto ir minkšto plastiko atliekas. Šiuos simbolius taip pat rasite interneto svetainėje www.atliekuzenklinimas.lt

01. Žaliosios
atliekos

ŽALIOSIOS
ATLIEKOS

02. Maisto
atliekos

MAISTO
ATLIEKOS

KAVOS
TIRŠČIAI
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04. Tekstilė

05. Popierius ir
kartonas

03. Pakartotinis
panaudojimas

PAKARTOTINIS 
PANAUDOJIMAS TEKSTILĖ

TEKSTILĖ AVALYNĖ
MINKŠTI
ŽAISLAI

POPIERIUS IR 
KARTONAS

06. Stiklas

STIKLAS

6



07. Metalas

08. Statybinės
medžiagos

METALAS METALINĖS 
PAKUOTĖS

STATYBINĖ
KERAMIKA MEDIENA VEIDRODŽIAI PORCELIANAS GIPSAS

PLYTELĖS MŪRAS,
SKALDYTOS PLYTOS PADĖKLAI STATYBINIS 

PLASTIKAS
LAKŠTINIS

STIKLAS

09. Pavojingos
atliekos

PAVOJINGOS 
ATLIEKOS
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10. Elektronikos
atliekos

11. Statybinės
medžiagos

12. Kombinuota
pakuotė

BUITINĖ
TECHNIKA

FLUORESCENCINĖS
LEMPOS BATERIJOS SMULKIOJI 

ELEKTRONIKA
ELEKTROS
LEMPUTĖS

BUITINIS 
PUTPLASTIS

MINKŠTAS 
PLASTIKAS

KIETAS
PLASTIKAS

KOMBINUOTA 
PAKUOTĖ
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Apžvalga
Spalviniai kodai
Atliekų ženklinimo (piktogramų) sistema apima 12 
atliekų kategorijų, kurios ženklinamos skirtingomis 
spalvomis. Dalis šių atliekų surenkamos naudojant 
rūšiavimo konteinerius gyvenamųjų namų rajonuose, 
verslo centruose, kita dalis – naudojama tik 
specializuotose atliekų tvarkymo centrų aikštelėse. 

CMYK 95/35/5/0
PANTONE 2185 C
RGB 0/130/190
HEX #e10f1e

CMYK 80/0/90/50
PANTONE 349 C
RGB 0/100/50
HEX #006432

CMYK 80/0/90/0
PANTONE 7482 C
RGB 0/160/75
HEX #00a04b

CMYK 55/0/55/0
PANTONE 7488 C
RGB 135/200/75
HEX #1daf8e

ŽALIOSIOS
ATLIEKOS

MAISTO
ATLIEKOS

TEKSTILĖ
POPIERIUS IR 
KARTONAS STIKLAS

METALAS
STATYBINĖS
MEDŽIAGOS

PAVOJINGOS
ATLIEKOS

ELEKTRONIKOS 
ATLIEKOS

STATYBINĖS 
MEDŽIAGOS

KOMBINUOTA 
PAKUOTĖ

PAKARTOTINIS 
PANAUDOJIMAS

CMYK 75/0/55/0
PANTONE 2401 C
RGB 30/175/140
HEX #1daf8e

CMYK 95/55/5/40
PANTONE 2187 C
RGB 0/75/130
HEX #004b82

CMYK 0/100/90/0
PANTONE 485 C
RGB 225/15/30
HEX #e10f1e

CMYK 25/0/0/65
PANTONE 444 C
RGB 90/110/120
HEX #05a6e78

CMYK 0/55/100/0
PANTONE 144 C
RGB 240/145/10
HEX #f0910a

CMYK 50/95/0/0
PANTONE 7656 C
RGB 150/30/130
HEX #961e82

CMYK 0/80/10/0
PANTONE 7424C
RGB 233/66/135
HEX E94287
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Sistemos naudojimas
Pagrindiniai 
nurodymai
Sistema skirta atliekų konteineriams ženklinti ir įvairaus 
dydžio etiketėms gaminti.

Simbolių dydis gali būti keičiamas atsižvelgus į etikečių, 
pakuočių dydį, interneto svetainių, reklaminės medžiagos ir 
pakavimo atliekų surinkimo įrangos specifikacijas.

Rekomenduojame nespausdinti mažesnių nei 20 mm pločio 
etikečių, kad jos būtų gerai įskaitomos. Jei spausdinimo 
paviršius yra mažesnis, rekomenduojame spausdinti tik 
simbolius (jų failus taip pat galite atsisiųsti interneto 
svetainėje www.atliekuzenklinimas.lt).

Originalūs failai

Ženklinimo medžiagos spausdinimui ir gamybai galite 
atsisiųsti apsilankę interneto svetainėje 
www.atliekuzenklinimas.lt. ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad šie 
failai netinkami spaudai ar etikečių gamybai.

POPIERIUS IR 
KARTONAS

POPIERIUS IR 
KARTONAS

PAVYZDYS
Etiketė ant dangčio.
Skaidraus stiklo pakuotės (600l)
Plotis 180 mm

PAVYZDYS
Etiketė ant dangčio.
Popierius ir kartonas (600l)
Plotis 180 mm

PAVYZDYS
Etiketė ant dangčio.
Kombinuota pakuotė (600l)
Plotis 180 mm

PAVYZDYS
Etiketė ant dangčio.
Tekstilė (600l)
Plotis 180 mm
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Sistemos naudojimas
Papildoma informacija 
etiketėje
Papildoma informacija (logotipai, savivaldybės pavadinimas) 
visada pateikiama stačiakampiame laukelyje, esančiame greta 
pagrindinio simbolio laukelio. Papildomos informacijos 
laukelis gali būti dešinėje simbolio laukelio pusėje (norint 
kvadratinės etiketės) ar po juo. Jei papildomos informacijos 
laukelis pateikiamas po simbolio laukeliu, laukelio fonas turi 
būti baltas, o logotipas ir tekstas turi būti juodos spalvos.

Taip pat galima rinktis tokios pat spalvos foną, kaip ir simbolio 
laukelio, tuomet logotipas ir tekstas turi būti baltos spalvos. Jei 
papildomos informacijos laukelis pateikiamas dešinėje 
simbolio laukelio pusėje, laukelio fonas turi būti baltas, o 
logotipas turi būti juodos spalvos.

Logotipas pateikiamas laukelio apačioje, palikus tinkamo 
dydžio tarpus. Pavyzdžiui, jei norite nurodyti, ką galima mesti į 
konteinerį, papildomą informaciją galite pateikti laukelyje po 
simbolio laukeliu arba dešinėje simbolio laukelio pusėje.

Antraštėse paliekami 30 dydžio tarpai. Originaliame etiketės 
faile naudojamo šrifto, kuriuo rašomi atliekų kategorijų 
pavadinimai, negalima keisti.

POPIERIUS IR 
KARTONAS

POPIERIUS IR 
KARTONAS

POPIERIUS IR 
KARTONAS

POPIERIUS IR 
KARTONAS

POPIERIUS IR 
KARTONAS

POPIERIUS IR 
KARTONAS

11



Sistemos naudojimas
Etikečių adaptacija 
pagal poreikį 
Etikečių gamybai pasamdytas dizaineris gali lengvai pritaikyti etiketes 
pagal individualius poreikius. Atliekant pakeitimus, būtina laikytis šių 
taisyklių ir nurodymų:

Dydis ir forma

Etiketes sudaro trys elementai – spalva, piktograma ir atliekų kategorijos 
pavadinimas. Galima keisti etiketės dydį. Negalima keisti piktogramos.

Maketuojant etiketes, būtina išlaikyti kvadratinį formatą. 
Nerekomenduojama pateikti daugiau kaip dviejų simbolių vienoje 
etiketėje. Pagrindinius simbolius geriau pateikti greta vienas kito, o 
atliekų kategorijų pavadinimus pateikti po atitinkamomis 
piktogramomis.

Simbolio ir teksto laukelio rėmelis turi būti tokios pat spalvos kaip 
simbolio, o jo dydis turi būti pritaikomas pagal faktinius etiketės 
matmenis. Tinkamų proporcijų pavyzdžiai pateikti greta šio teksto. Linija, 
skirianti simbolių laukelius sudurtinėje etiketėje, turi būti balta, o jos 
plotis turėtų sudaryti 1/6 rėmelio pločio. Atliekų kategorijos pavadinimas 
turi būti pateikiamas atokiau nuo teksto laukelio krašto (tarpo dydis –
0,6 teksto aukščio).

Atliekų kategorijos pavadinimas

Kiekvienam simboliui numatytas atliekų kategorijos pavadinimas, kurio 
negalima keisti. Atsižvelgus į individualius poreikius, galima pateikti 
papildomos informacijos, pvz., kategorijoms priskiriamų atliekų 
pavyzdžius.
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Sistemos naudojimas
Etikečių adaptacija 
pagal poreikį 
Šriftas

Simboliams naudojamas sutankintas pastorintasis „D-Din“ 
šriftas. Informacija pateikiama didžiosiomis raidėmis. Kitai 
informacijai rekomenduojame naudoti firminį naudotojo 
(savivaldybės, įmonės) šriftą. Antraštėse paliekami 30 dydžio 
tarpai.

Spalvos

Simbolių spalvų negalima keisti. Taip pat negalima kaitalioti 
skirtingoms atliekų kategorijoms priskirtų spalvų. PASTABA! 
Paruoštus naudoti simbolius (balta piktograma juodame 
fone) galima atsisiųsti.

GIPSAS
MINERALINĖ VATA
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Sistemos naudojimas
Etikečių klijavimas ir 
dizainas
Gero matomumo užtikrinimas

Ženklai ir simboliai turi būti tvirtinami taip, kad jų 
neuždengtų atidarytas konteinerio dangtis ir pan.

Geresnį matomumą užtikrinsite nudažę visą konteinerio 
dangtį atitinkamo kodo spalva. Konteinerių dangčius galima 
žymėti atitinkamos atliekų kategorijos simboliui priskirta 
spalva. 

Piktogramų naudojimas

Infografikuose, interneto svetainėse, ant pakuočių ir kt. 
galima naudoti vien simbolius (be atliekų kategorijos 
pavadinimų).
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Dažnai užduodami klausimai
Ar galime pritaikyti spausdinimo failus pagal asmeninius poreikius?

Taip, dizaineris ar grafikos dizaineris gali keisti failų formatus, tačiau būtina 
laikytis nustatytų pritaikymo taisyklių.

Simbolių sistema skirta naudoti visoms savivaldybėms, atliekų tvarkymo 
įmonėms ir pakuočių gamintojams. Atliekant pakeitimus, svarbu laikytis 
nustatytų taisyklių. 

Kokia yra šios sistemos kaina?

Spausdinimui naudojant mūsų paruoštus mažos skiriamosios gebos failus ir 
originalius failus, sistema savivaldybėms, savivaldybių įmonėms, pakuočių 
gamintojams ir kitiems naudotojams yra nemokama. Vis dėlto, jums tenka visos 
gamybos ir komunikacijos išlaidos.

Ar galima keisti atliekų kategorijų pavadinimus, atsižvelgus į šiuo metu mūsų 
naudojamą sistemą?

Ne, kiekvienam simboliui priskirtas atskiras atliekų kategorijos pavadinimas, 
kurio negalima keisti. Ieškodami geriausių atliekų kategorijų pavadinimų ir 
susijusių simbolių variantų, bendradarbiavome su atliekų tvarkymo atstovais ir 
naudotojais. Siekiant užtikrinti paprastesnį rūšiavimą, atliekų kategorijų 
pavadinimai buvo parinkti atsižvelgus ne tik į simbolių sistemą, bet ir kitus 
šalyje vartojamus atitinkamų kategorijų pavadinimus.

Tikimės, kad ilgainiui naujieji pavadinimai taps įprasti ir juos įpras vartoti tiek 
atliekų tvarkymo centrai, tiek pavieniai vartotojai.

Ar galima derinti simbolius ir skirtingų simbolių tekstą?

Ne, piktogramų ir atliekų kategorijų pavadinimų negalima keisti. Jei turite 
konkrečių su simbolių sistema ir atliekų kategorijų pavadinimais susijusių 
pageidavimų, susisiekite su organizacija „Mes Darom“ (kontaktus rasite 
interneto svetainėje www.atliekuzenklinimas.lt).

Sistemoje nėra mūsų numatytos atliekų kategorijos. Ką daryti?

Tai gera girdėti! Tai tikriausiai reiškia, kad itin kruopščiai rūšiuojate atliekas! Jei 
jums reikia naujo simbolio, susisiekite su organizacija „Mes Darom“. Jei 
atitinkamo simbolio pageidauja daugiau naudotojų, jie gali tarpusavyje 
paskirstyti maketavimo išlaidas.

Ar galima keisti spalvas?

Ne, spalvų negalima keisti. Sistema parengta naudojant spalvinius kodus, 
priskirtus pagal atliekų savybes. 

Ar galima naudoti nespalvotus simbolius?

Taip, simboliai gali būti baltos spalvos ir pateikiami juodame ar kontrastingos 
spalvos fone. Taip pat galima pateikti juodos spalvos ar atitinkamai atliekų 
kategorijai priskirtos spalvos simbolius baltame fone. 

Gamybai failus ruošiantis dizaineris gali lengvai pritaikyti etiketes pagal 
individualius poreikius, atlikęs pateiktų EPS failų pakeitimus.
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Dažnai užduodami klausimai
Kaimyninėse šalyse kai kurie simboliai atrodo kitaip. Kurį variantą turėtų 
rinktis mūsų organizacija?

Sistema parengta bendradarbiaujant keletui Šiaurės Europos šalių, taigi 
skirtumų tarp įvairių šalių naudojamų sistemų nebus daug. Nereikšmingus 
skirtumus lemia skirtingi rūšiavimo reikalavimai ir šio proceso organizavimo 
ypatybės. 

Ar sistema ateityje bus keičiama?

Bendradarbiaudami su kitomis Šiaurės Europos šalimis, siekiame užtikrinti, kad 
ilgainiui simboliai nesikeistų. Visgi tai nėra statinė sistema. Atsižvelgus į 
naudotojų poreikius, ji gali būti keičiama. Pradėjus atskirai rūšiuoti daugiau 
atliekų kategorijų, sistema gali būti papildyta naujais simboliais. Jei turite 
konkrečių su simbolių sistema ir atliekų kategorijų pavadinimais susijusių 
pageidavimų, susisiekite su projekto vykdytojais „Mes Darom“ arba projekto 
iniciatoriais Švedijoje – organizacija „Avfall Sverige“.

Kaip ši sistema buvo rengiama?

Kuriant simbolių dizainą, remtasi apdovanojimų pelniusia Danijos atliekų 
tvarkytojų asociacijos sukurta ir įgyvendinta sistema, kurią per itin trumpą laiką 
įdiegė daugiau kaip 90 proc. Danijos savivaldybių. 

2020 m. Švedijos organizacija „Avfall Sverige“ atliko gyventojų apklausą ir 
išbandė parengtus simbolius miestuose, atliekų šalinimo vietose ir atliekų 
perdirbimo centruose. Be to, simbolių dizainas buvo aptartas su įvairių sričių 
ekspertais. 

Lietuvoje vykdytos diskusijos su atliekų tvarkymo ekspertais, savivaldybių 
atstovais, vykdyta vieša gyventojų apklausa. Diskusijų metu nuspręsta kurios 
piktogramos gali tapti atspirties tašku diegiant šią sistemą. Simboliai buvo 
minimaliai adaptuoti pagal Danijos ir Švedijos pavyzdį, įvesta naujos naujos 
pliušinių žaislų (tekstilės kategorija) bei kombinuotos pakuotės piktogramos 
(sukurta nauja kategorijos spalva). 
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Kontaktai
Norėtumėte sužinoti daugiau informacijos apie šią sistemą?

Susisiekite labas@mesdarom.lt

Naudojimas ir dizainas

Norėdami paruošti ketinamą naudoti medžiagą, kreipkitės į grafikos dizainerį ar įmonę, 
su kuriais įprastai bendradarbiaujate arba esate sudarę sutartį. Su darbais ir medžiagos 
gamyba susijusios išlaidos tenka jūsų organizacijai. 

Spaudai tinkamas piktogramas galite atsisiųsti adresu www.atliekuzenklinimas.lt
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